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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE 

ENSINO E PESQUISA - RNP-OS 

 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O propósito deste documento é analisar o desempenho da Associação 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, baseado em seu 
Relatório Anual referente ao exercício de 2004, conforme o disposto na 
Cláusula Oitava do Contrato de Gestão, celebrado entre o Ministério da 
Ciência e Tecnologia - MCT e a RNP-OS e avaliar o atingimento das 
metas pactuadas para o período. 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reuniu-se na sede da RNP-
OS, no Rio de Janeiro, no período de 7 a 9 de março de 2005, com o 
intuito de avaliar o atingimento das metas pactuadas no Contrato de 
Gestão, bem como calcular a pontuação e elaborar o conjunto de 
recomendações e observações registradas ao longo do documento. 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão seguiu 
os seguintes passos: 
 avaliação da apresentação do Relatório Anual 2004 pela RNP-OS e 
discussão do mesmo com a Direção da Associação; 
 análise comparativa entre as recomendações feitas à Associação no 
Relatório Semestral 2004 e aquelas atendidas; 
 análise do Relatório Anual 2004;  
 definição de Recomendações a serem encaminhadas à RNP-OS e ao 
MCT; e 
 conclusão sobre o desempenho da RNP-OS no que diz respeito ao 
alcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, conforme 



 

previsto nos parágrafos 1o, 2o e 3o, do art. 8o, da Lei no 9.637/98 e 
subcláusula terceira, da cláusula oitava do Contrato de Gestão. 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA 
COMISSÃO 

Após a análise do Relatório Anual de 2004 da RNP-OS, a Comissão pôde 
identif icar a situação abaixo em relação às recomendações propostas no 
Relatório de Avaliação Semestral de 2004 e aquelas constantes do 
Relatório Anual de 2003.  

 
 QUANTO À RNP: (Relatório anual 2003 e Semestral de 2004) 
 
As recomendações “a”, “b” e “e”, propostas por esta Comissão quando da 
elaboração do Relatório Anual 2003 e constantes do Relatório Semestral 
de 2004, foram julgadas atendidas. Para os itens “c”, “d”, “f” e “g”, 
seguem os comentários abaixo: 
 

c) reiterar a importância de comparação dos índices de aferição, 
com índices de outras redes, além de metodologias empregadas. Da 
mesma forma, indicar quando não for encontrada a informação e o 
processo de busca, ou a fonte da informação quando for o caso. NÃO 
ATENDIDA.  Segundo informações da Instituição, contida na página 79 do 
Relatório Anual de 2004, após estudos preliminares, a sua diretoria 
executiva instaurou uma Comissão de Metodologias e Padrões de 
Trabalho, com o objetivo de avaliar as metodologias adotadas e sugerir 
correções. Em razão disto, esta Comissão aponta a recomendação 
contida no f inal deste relatório. 
 

d) acrescentar ao Macroprocesso 6 – Gestão Institucional uma 
demonstração que permita verif icar a evolução do “custo de megabit por 
segundo”. Tal fato permitirá um melhor acompanhamento da eficiência na 
aplicação dos recursos da Associação. ATENDIDA.  A Direção da 
Instituição apresentou em seu relatório anual de 2004, página 42, gráfico 
que demonstra a evolução do custo de megabit por segundo no período 
2001-2005. Porém, esta Comissão alerta para a recomendação contida no 
f inal deste relatório, de forma que se tenha um maior detalhamento sobre 
a referida evolução. 
 
 
 



 

f) providenciar em tempo hábil o envio do Relatório que avalia o 
modelo de Gestão, segundo os critérios do Programa de Qualidade na 
Administração Pública, para o Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão. ATENDIDA.  Primeiramente, vale ressaltar que ocorreu a 
substituição do modelo de avaliação de gestão, que até então seguia os 
critérios e instrumentos do Prêmio Qualidade do Governo Federal, pelos 
parâmetros disseminados pela Fundação para o Prêmio Nacional da 
Qualidade. Segundo informações da Instituição, contidas na página 80 do 
relatório anual de 2004, a RNP foi avaliada por aquela  Fundação, sendo 
sua nota apurada em tempo hábil,  que se reflete na nota do indicador 16. 
Adicionalmente, a Direção da Associação apresentou aos membros desta 
Comissão o relatório de avaliação do seu modelo de gestão feita pela 
referida Fundação.  
 

g) aperfeiçoar o cálculo do indicador 10 – Número de pessoas/hora 
de participação em eventos de capacitação - de forma a explicitar a 
diferença entre as diversas modalidades de atividades de capacitação, 
cursos, eventos do t ipo workshops e congressos, e outros. ATENDIDA 
PARCIALMENTE.  Apesar de ter havido uma separação entre as diversas 
modalidades de eventos, esta Comissão entende que a forma de 
apresentação dos dados foi feita de forma inadequada. Sendo assim, é 
apresentada no f inal do relatório recomendação referente a este 
indicador. 
 
 
Com relação à recomendação feita por esta Comissão à RNP-OS, no 
relatório semestral de 2004, segue o seguinte comentário: 
 

a) Esta Comissão  recomenda a inclusão de representante externo 
no Grupo de Avaliação de Pesquisa - GAP, a partir da indicação feita pelo 
Comitê de Usuários. COM TENDÊNCIA DE ATENDIMENTO .  Conforme 
informação da Direção da Instituição, contida na página 80 do Relatório 
Anual de 2004, o Comitê de Usuários já foi implantado e indicará 
representante externo para o GAP durante o exercício de 2005. 
 
 
3.3  AO MCT: (Relatório anual 2003) 
 
Apresenta-se abaixo a recomendação não atendida no relatório anual de 
2003: 

a) a Comissão reitera a recomendação do relatório anterior, de 
assegurar a instalação do Comitê de Especial istas Externos, com o 



 

objetivo de auxil iar os agentes envolvidos na avaliação deste Contrato de 
Gestão, verif icando a pertinência e adequação técnica e científ ica das 
metas e seus indicadores de desempenho. NÃO ATENDIDA.  Novamente a 
representante do MCT nesta CAA informou que a solicitação foi submetida 
ao Subsecretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa. Porém, a 
CONJUR/MCT recomendou, quando da negociação do Contrato de Gestão 
da RNP, que se estabelecesse somente a Comissão de Acompanhamento 
do Contrato de Gestão como prevê a Lei das OS´s (9.637/98). Demais 
Comitês poderiam ser criados, a qualquer tempo, pelo MCT que, até o 
momento, não se manifestou sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseando-se na Sistemática 
de Avaliação definida no Contrato de Gestão da RNP-OS, e seus adit ivos, 
apresenta a Tabela a seguir, com o comparativo das metas programadas 
e alcançadas. 

TABELA  
COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS – 2004 

 
Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de 

Alcance 
Nota Total de 

Pontos 

1 1,5 50% 74,24%- 148,5% 10 15 

2 1,5 80% 100% 125% 10 15 

3 2 7 7,8 111,4% 10 20 

4 3 70% 47% 148,9% 10 30 

5 3 99,7% 97,4% 97,8% 10 30 

6 3 140 104 134,6% 10 30 

7 3 99,7% 99,5% 99,8% 10 30 

8 2 96% 96% 100% 10 20 

9 4 73% 73,95% 101,3% 10 40 

10 3 6.400 9.027 141,1% 10 30 

11 2 86% 87,2% 101,4% 10 20 

12 2 5.337 5.481 102,7% 10 20 

13 1 6 7 116,7% 10 10 

14 1,5 4 5 125% 10 15 

15 3 5 5,3 106% 10 30 

16* 3 360 220 61,1% 6 18 

TOTAIS 38,5    156 373 

PONTUAÇÃO GLOBAL 9,69 



Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada 
macroprocesso constante do Relatório Anual de 2004: 
 
Macroprocesso 1 – Desenvolvimento Tecnológico 
 
Este macroprocesso possui três indicadores. O indicador 1 - taxa de 
sucesso do investimento em grupos de trabalho de prospecção - foi 
aferido com o valor de 74,24%, sendo que a meta para 2004 era de 50%, 
o que representa 48,5% de superação.  
 
Para o indicador 2 - taxa de sucesso na implantação de serviço de redes 
inovadoras – obteve-se uma taxa de 100%, ao passo que a meta pactuada 
para 2004 era de 80%, ou seja, uma superação de 25%.  
 
Para o indicador 3 - índice de abrangência de serviços e aplicações 
avançadas (Internet 2) - a meta para 2004 foi de 7, e foi atingido 7,8, o 
que representa 11,4% de superação desta meta.  
 
 
Macroprocesso 2 – Operação da Rede 
 
Para este macroprocesso existem 6 indicadores. 
 
Para o indicador 4 - taxa de uti l ização de banda - foi aferido um valor de 
47% sendo que a meta para 2004 era de 70%, o que signif ica uma 
superação de 48,9%. Cabe ressaltar que foi adotado um nova forma de 
atribuição de notas para este indicador, conforme consta da página 23 do 
relatório anual, e aprovado pelo segundo termo adit ivo ao Contrato de 
Gestão (Anexo V). Observa-se ainda, que pela nova meta prioriza-se o 
desempenho da rede e a existência de capacidade excedente que permita 
acomodar e estimular o uso de aplicações avançadas. 
 
O indicador 5 - índice médio de sucesso na entrega - obteve um grau de 
alcance de 97,8%, sendo que a meta pactuada era de 99,7% contra uma 
realização de 97,4%.  
 
Para o indicador 6 - tempo de entrega (ida-e-volta) entre 2 pontos – foi 
observado uma superação de 34,6% em relação à meta para 2004, que 
era de 140 mseg, ou seja, uma aferição de 104 mseg. 
 
Para o indicador 7 - disponibil idade média da rede - o valor obtido, de 
99.5% está abaixo da meta estabelecida. Segundo informações da 
Direção da Instituição, contidas na página 29 do relatório anual de 2004, 
foram iniciados investimentos na melhoria da infra-estrutura dos PoP’s a 



 

f im de aumentar a sua capacidade de geração autônoma de energia, 
principal fator de indisponibil idade em 2003. Com isso, eventos dessa 
natureza passaram a corresponder a cerca de 30% do tempo de 
indisponibil idade. Por outro lado, houve um aumento das falhas causadas 
por problemas no provimento do serviço por parte das operadoras de 
telecomunicações o que resultou no índice aferido.  
 
Com relação ao indicador 8 - percentual de organizações usuárias 
primárias atendidas pela RNP - o valor obtido se igualou ao valor 
previamente pactuado, ou seja, 96%. 
 
Por f im, em relação ao indicador 9 - índice de satisfação de usuários da 
RNP - foi apurado o índice de 73,95% contra uma meta pactuada de 73%, 
ou seja, uma superação de 1,3% da meta. 
 
 
Macroprocesso 3 – Capacitação 
 
Este macroprocesso possui apenas um indicador que representa o número 
de pessoas/hora de participação em eventos de capacitação. 
 
O valor realizado apresenta 9.027 homens/hora, o que signif ica uma 
superação de 41,1% em relação à meta acordada para 2004, que foi de 
6.400.  
 
 
Macroprocesso 4 – Difusão de Informações 
 
Neste macroprocesso foram construídos 2 indicadores: indicador 11 - 
índice de qualidade do website -  e indicador 12 - número de assinantes de 
publicações da RNP. 
 
Para o indicador 11, observou-se um grau de superação de 1,4% em 
relação à meta pactuada, que era de 86%. 
 
Para o indicador 12 a meta pactuada foi de 5.337 assinantes, tendo sido 
superada em 2,7% o que representa uma realização de 5.481.  
 
 
Macroprocesso 5 – Representação Institucional 
 
Este macroprocesso possui dois indicadores: Indicador 13 – Número de 
Participações em Fóruns Técnico-Polít icos e Indicador 14 – Número de 
Organizações com Representação da RNP. 



 

Para o indicador 13, foram aferidas 7 participações, o que signif ica uma 
superação de 16,7% em relação ao pactuado para 2004, que eram 6 
participações. 

Em relação ao Indicador 14, foram aferidas 5 Organizações com 
Representação da RNP, sendo o pactuado 4 Organizações, o que 
representa uma superação de 25%.  
 
Macroprocesso 6 – Gestão Institucional 

 
Este macroprocesso detém dois Indicadores: Indicador 15 – Índice de 
Evolução Tecnológica e Indicador 16 – Pontuação do Modelo de Gestão 
Segundo os Critérios do Prêmio Nacional de Qualidade. O Indicador 15 
apresenta um grau de alcance de 106% em relação ao índice pactuado 
com o MCT, que é de 5.  

Em relação ao indicador 16, a nota aferida foi de 220, sendo que o valor 
pactuado era de 360, o que representa 61,1% em relação a este últ imo 
valor. Segundo a Direção da Associação, conforme informações contidas 
na página 43 do relatório anual de 2004, o não-cumprimento deste 
indicador deve-se à substituição do modelo de avaliação de sua gestão, 
que até então seguia os critérios e instrumentos do Prêmio Qualidade do 
Governo Federal pelos parâmetros disseminados pela Fundação para o 
Prêmio Nacional da Qualidade. 
 

 
5. RECOMENDAÇÕES 

 
À RNP-OS: 

a) A Comissão reitera a importância de comparação dos índices de 
aferição com índices de outras redes, por meio do emprego de 
metodologias uti l izadas internacionalmente, como por exemplo, aquelas 
contidas no site www.advanced.org/IPPM/docs.html , RFCs 2680, 2330, 
2681, etc, ou no site www.ietf.org/rfc.html ; 
 

b) A Comissão entende ser necessário que o gráfico apresentado na 
página 42 do relatório anual de 2004, possa trazer uma abertura, na forma 
de tabela ou gráfico, da Evolução do Custo/Megabit por região definida 
nos projetos de evolução da rede;  
 
 
 



 

 
c) A Comissão reitera a necessidade de deixar claro a forma de 

aferição do indicador 10, em particular a diferenciação entre os números 
de inscritos e o número dos participantes efetivos, por evento; e, 

 
d) A Comissão propõe que se faça constar dos próximos relatórios 

de avaliação, um maior detalhamento quanto ao demonstrativo do 
indicador 9 – Índice de Satisfação dos Usuários da RNP, de forma a dar 
maior clareza na metodologia de cálculo deste indicador. 
 
 
AO MCT: 
 

a) Novamente, esta Comissão reitera a recomendação de assegurar 
a instalação do Comitê de Especial istas Externos, com o objetivo de 
auxil iar os agentes envolvidos na avaliação deste Contrato de Gestão, 
verif icando a pertinência e adequação técnica e científ ica das metas e 
seus indicadores de desempenho; e, 

b) Esta Comissão entende como relevante que o Ministério estude 
outras possibi l idades no modelo de aquisição de serviços direcionados à 
RNP, de forma a garantir agil idade na contratação pretendida, necessária 
para manter e aprimorar a qualidade da rede. 
 
 
6. SUGESTÕES À RNP 
 
Esta Comissão sugere à Direção da RNP-OS que em relação à 
constituição do Grupo de Avaliação de Pesquisa - GAP, que pelo menos 
um dos membros seja indicado por uma Instituição externa, seja o MCT, 
seja a Sociedade Brasileira de Computação, ou outra que se julgar 
oportuna. 
 
Adionalmente, esta Comissão propõe a revisão do indicador 4 – taxa de 
uti l ização da banda, pois a forma de pontuação não traduz um patamar 
mínimo de uti l ização, relativo à necessidade do tráfego, bem como uma 
forma diferenciada de avaliação quando a taxa se encontrar abaixo 
desses patamares mínimos; 
 
 



 

 
 
 
7. CONCLUSÕES 
 

A Comissão observou que a RNP continua tomando as necessárias 
medidas para manter um serviço de alta qualidade e acompanhar o 
avanço tecnológico. 

 

Esta Comissão entende que passados quatro anos do desenho original do 
Quadro de Metas e Indicadores torna-se importante a revisão do conjunto 
de indicadores para que possa refletir a evolução da atuação da OS. 

 

Ademais, a OS tem buscado atender a todas as recomendações desta 
Comissão, adequando seus procedimentos com vistas à obtenção de 
melhorias na qualidade de seus serviços que são observados por meio da 
realização de suas metas. 

 

A Comissão cumprimenta a OS pela elaboração do Relatório Anual 
registrando o empenho para adequar aquele documento às sugestões da 
Comissão, com clareza e objetividade das informações apresentadas. 

 

A Comissão salienta a importância da RNP para a implantação e 
continuidade dos Programas de Ensino a Distância, o que certamente 
contribuirá para a diminuição das diferenças de ensino em todo o País. 

 

Por f im, conclui-se que, conforme metodologia de avaliação estabelecida 
no Contrato de Gestão, e seus adit ivos, a Associação atingiu plenamente 
as metas compromissadas ao obter uma nota de 9,69, o que configura um 
pleno atendimento das metas compromissadas. 
 



 

Rio de Janeiro, 9 de março de 2005. 
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